
 

        

 

           

        

 

===================================================================================== 

 
 
 

  
 

             
            

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 Fayoum University  جامعة الفيوم           
 Faculty of social work  كلية الخدمة االجتماعية     

 
 

 جملس الكلية   حمضرإجتماع
 ( 282م )ــــــرق
                 م2108 أغسطسلشهر 

    األربعاءيوم 
 م 01/8/2108املوافق  



 م01/8/2108يوم األربعاء الموافق   –م 2108 أغسطس( لشهر 282رقم ) الكليةمحضر إجتماع مجلس                                                                        

 مين المجلس  أ    
 م01/8/2108                                                            د./سلوى صالح الدين

- 0 - 

 

=========================================================================================== 
 

  الكلية حمضر إجتماع جملس 
 م8210 غسطسأ( لشهر 282رقم )

 م01/8/8210املوافق  األربعاءيوم 
، ُعقهههههد   صهههههباحا  العاشهههههر  فههههه  تمهههههام السهههههاعة و   م01/8/2108الموافهههههق    األربعهههههاءإنهههههي فههههه  يهههههوم          

عميههههد الكليههههة القههههائم بعمهههه    زينههههو معههههو  البهههها  أ.د./  برئاسههههة( 282إجتمههههاع مجلههههس الكليههههة جلسههههتي رقههههم )
  :األساتذ  الساد  وبحضور كال  من  الح الديند./ سلوى ص وبأمانة مجلس ،الرئيس و 

 

 عميد الكلية السابق محمد جما  الدين عبد العزيزأ.د/  -0
 وكي  الكلية  لشئون الدراسات العليا والبحوث شحاتي  أ.د/ فوزى محمد الهادي -2
 وكي  الكلية  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د/ محمود محمود عرفان -3
 رئيس قسم التنمية والتخطيط    الي خورشيد طا ر   أ.د/ -4
 رئيس قسم طرق الخدمة االجتماعية   أ.د/  ناء محمد السيد عبد المجيد -1
 رئيس قسم مجاالت الخدمة االجتماعية   أ.د/ أحمد حسن  إبرا يم  -6
 العلوم االجتماعية   قائم بأعما  رئيس قسم  أ.م.د/ عبد الحميد يونس زيد    -7
 بقسم التنمية والتخطيط  المتفرغ األستاذ  أ.د/ أحمد عبد الفتاح ناج    -8
 قسم طرق الخدمة االجتماعية  ب األستاذ أ.د/ عاد  محمود مصطف    -9
 الخدمة االجتماعية   مجاالتقسم ب األستاذ أ.د/ محمود فتح  محمد    -01
 والتخطيط   قسم التنميةب ستاذاأل أ.د/ وفاء يسري إبرا يم  -00
 قسم التنمية والتخطيط  ب ستاذاأل أ.د/ صالح أحمد  اشم   -02
 سكرتير عام محافظة الفيوم االسبق  / صالح حلم  فهم  محمد األستاذ  -03
 زيون المصريليفكبير مذيعين بالت / عبد الحكيم اللواج                   األستاذ -04

06- 
 

 
 من الساد  األساتذ  :  وقد اعتذر عن عدم الحضور كال  
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 قسم طرق الخدمة االجتماعية  ب متفرغ الستاذ األ  أ.د/ عون  محمود قنصوه   -0
 قسم طرق الخدمة االجتماعية  ب متفرغ الستاذ األ أ.د/ سالم صديق أحمد    -2
 قسم مجاالت الخدمة االجتماعية   ب ستاذاأل أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد    -3
 قسم مجاالت الخدمة االجتماعية   ب ستاذاأل ير  محمد شعراوي   أ.د/ مش -4
 بالفيوم سابقا   الشباو والرياضة مديريةوكي   / عاصم محمد مرس            دكتور -1
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مجلس الموقر بالتهنئة لألستاذ  الدكتور / زينو البا    لصدور قرار رئيس ف  بداية االجتماع تقدم جميع أعضاء ال
 بتعيين سيادتها  قائم بأعما  عميد الكلية ، داعين لها بالتوفيق والسداد . 2108( لسنة 0119الجامعة رقم )

 

 أواًل : اإلستهالل
 الترحيو بالساد  أعضاء المجلس الموقر . -
األضههههههههح  المبههههههههار   كهههههههه  عههههههههام و األمههههههههي ا سههههههههالمية والعههههههههالم العربهههههههه   التهنئههههههههة بمناسههههههههبة حلههههههههو  عيههههههههد -

معههههههة  والسههههههاد  نههههههواو رئههههههيس الجامعههههههة سههههههتاذ الههههههدكتور / خالههههههد حمههههههز     رئههههههيس الجالأل مههههههع تقههههههديم التهنئههههههة بخيههههههر
 والساد  عمداء الكليات .

 

 مشاطرات
جهههههههههاالت الخدمهههههههههة تقهههههههههديم خهههههههههالل العهههههههههزاء  لألسهههههههههتاذ الهههههههههدكتور / محمهههههههههود فتحههههههههه  محمهههههههههد    األسهههههههههتاذ بقسهههههههههم م -

 االجتماعية ف  وفا  شقيقي  ، للفقيد الرحمي ولألسره خالل العزاء.
تقهههههههديم خهههههههالل العهههههههزاء  للهههههههدكتور  / شهههههههيماء حسهههههههين    المهههههههدرس بقسهههههههم مجهههههههاالت الخدمهههههههة االجتماعيهههههههة فههههههه  وفههههههها   -

 والدتها، للفقيد  الرحمي ولألسره خالل العزاء.

 ُشكر واجب
سهههههههيادتي ذ الهههههههدكتور/ محمهههههههد جمههههههها  الهههههههدين عبهههههههد العزيهههههههز   علههههههه  جههههههههود تقهههههههديم خهههههههالل الشهههههههكر والتقهههههههدير لألسهههههههتا -

، وقيههههههام األسههههههتاذ  الههههههدكتور  / زينههههههو البهههههها     بتقههههههديم درع الكليههههههة ، وشهههههههاد  تقههههههدير  خههههههال  فتههههههر  عمادتههههههي للكليههههههة 
 بأسم مجلس الكلية  تقديرا  لسيادتي.

  فتهههههههر  رئاسهههههههتي لقسهههههههم تقهههههههديم خهههههههالل الشهههههههكر لألسهههههههتاذ الهههههههدكتور/ عهههههههاد  محمهههههههود مصهههههههطف    علههههههه  جههههههههوده خهههههههال  -
 طرق الخدمة االجتماعية .

تقهههههههديم خهههههههالل الشهههههههكر لألسهههههههتاذ الهههههههدكتور/ محمهههههههود فتحههههههه  محمهههههههد   علههههههه  جههههههههوده خهههههههال  فتهههههههر  رئاسهههههههتي لقسهههههههم   -
 مجاالت الخدمة االجتماعية .

 تقديم خالل الشكر للساد  أعضاء مجلس الكلية لتعاونهم وجهود م خال  العام الحال . -

 تهنئة
 لألستاذ  الدكتور  /  ناء محمد السيد     لتول  سيادتها رئاسة قسم طرق الخدمة االجتماعية . تقديم التهنئة  -
 تقديم التهنئة لألستاذ الدكتور / أحمد حسن  إبرا يم   لتول  سيادتي رئاسة قسم مجاالت الخدمة االجتماعية .  -

 :ثانيًا : حمضر االجتماع 
 .م   2108/  7/  08( بتاريخ 280تماع السابق رقم )التصديق عل  محضر االج الموضوع األو : 
   بدون تعديالت.م   2108/  7/  08( بتاريخ 280التصديق عل  محضر االجتماع السابق رقم )تم  :القههههههههههههههههههههههههرار

 

 موضوعات خاصة بالكادر اخلاص  (0)
بشههههههههأن  2108( لسههههههههنة 0378معههههههههة رقههههههههم )إحاطههههههههة مجلههههههههس الكليههههههههة علمهههههههها  بقههههههههرار رئههههههههيس الجا :الثان الموضوع 

 تسكين أ.د/ نادية عبد العزيز عل  درجة أستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعية .
 .إحاطة مجلس الكلية علما  تم  :القههههههههههههههههههههههههرار

 



 م01/8/2108يوم األربعاء الموافق   –م 2108 أغسطس( لشهر 282رقم ) الكليةمحضر إجتماع مجلس                                                                        

 مين المجلس  أ    
 م01/8/2108                                                            د./سلوى صالح الدين

- 3 - 

النظههههههر فهههههه  توصههههههية مجلههههههس قسههههههم مجههههههاالت الخدمههههههة االجتماعيههههههة بشههههههأن الموافقههههههة علهههههه  تعيههههههين  :الموضوع الثالث
سهههههههههتاذ  / لنهههههههههد  سهههههههههيد محمهههههههههد فههههههههه  وظيفهههههههههة مهههههههههدرس مسهههههههههاعد بقسهههههههههم مجهههههههههاالت الخدمهههههههههة األ

 االجتماعية.
تعيهههههههين األسهههههههتاذ  / لنهههههههد  بمجلهههههههس قسهههههههم مجههههههاالت الخدمهههههههة االجتماعيهههههههة توصهههههههية علههههههه   الموافقههههههة :القههههههههههههههههههههههههرار

 سيد محمد ف  وظيفة مدرس مساعد بقسم مجاالت الخدمة
 ئون التعليم والطالبموضوعات خاصة  بلجنة ش (2)

 م.9/9/2108عل  أن تبدأ يوم األحد الموافق  2108بشأن تحديد موعد إمتحانات دور سبتمبر  :الرابعالموضوع 
 م.9/9/2108عل  أن تبدأ يوم األحد الموافق  2108تحديد موعد إمتحانات دور سبتمبر  عل   الموافقة :القههههههههههههههههههههههههرار

النظههههههر فهههههه  توصههههههية لجنههههههة شههههههئون التعلههههههيم والطههههههالو بشههههههأن إعتمههههههاد جههههههدو  محاضههههههرات الفصهههههه   :مسالخاالموضوع 
 م.2108/2109الدراس  األو  للعام الجامع  

 م.2108/2109إعتماد جدو  محاضرات الفص  الدراس  األو  للعام الجامع   :القههههههههههههههههههههههههرار   

ئون التعلههههههيم والطههههههالو بشههههههأن الموافقههههههة علهههههه  العههههههذر المقههههههدم مههههههن النظههههههر فهههههه  توصههههههية لجنههههههة شهههههه :السادسالموضوع 
الطالهههههههو / مهنهههههههد يحيههههههه  مصهههههههطف   المقيهههههههد بالفرقهههههههة الرابعهههههههة / انتسهههههههاو عهههههههن دخهههههههو  االمتحهههههههان 

لرعايتههههههههي لوالدتههههههههي المريضههههههههة ومرفههههههههق تقريههههههههر مههههههههن مستشههههههههف   2109/ 2108للعههههههههام الجههههههههامع  
 الفيوم العام.

العههههههذر المقههههههدم مههههههن الطالههههههو / مهنههههههد يحيهههههه  مصههههههطف   المقيههههههد بالفرقههههههة الرابعههههههة  علهههههه   الموافقههههههة :القههههههههههههههههههههههههرار
 2109/ 2108/ انتساو عن دخو  االمتحان للعام الجامع  

النظهههههر فههههه  توصهههههية لجنهههههة شهههههئون التعلهههههيم والطهههههالو بشهههههأن الموافقهههههة علههههه  إعهههههاد  قيهههههد الطالهههههو /  الموضوع السابع:
 ذل  لحصولي عل  إعفاء مؤقت .الفرقة الرابعة انتظام و  –محمد  شام معو  

الفرقههههههة الرابعههههههة انتظههههههام وذلهههههه   –إعههههههاد  قيههههههد الطالههههههو / محمههههههد  شههههههام معههههههو   علهههههه   الموافقههههههة :القههههههههههههههههههههههههرار
 لحصولي عل  إعفاء مؤقت .

النظههههههر فهههههه  توصههههههية لجنههههههة شههههههئون التعلههههههيم والطههههههالو بشههههههأن الموافقههههههة علهههههه  إيقههههههاف قيههههههد الطالههههههو  الموضوع الثامن:
سههههههنة مههههههع  28الفرقههههههة الرابعههههههة انتسههههههاو حيههههههث إنههههههي بلهههههه  سههههههن  –تههههههامر محمههههههد عبههههههد الههههههرازق  /

 إبالغ إدار  التجنيد .
الفرقههههههة الرابعهههههههة انتسهههههههاو  –إيقهههههههاف قيههههههد الطالهههههههو / تهههههههامر محمههههههد عبهههههههد الهههههههرازق  علههههههه   الموافقههههههة :القههههههههههههههههههههههههرار

 سنة مع إبالغ إدار  التجنيد . 28حيث إني بل  سن 
 الدراسات العليا والبحوثموضوعات خاصة بلجنة  (3)

 

الخدمة االجتماعية   مجاالتالنظر ف  توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة عل  توصية مجلس قسم  :  التاسعالموضوع 
 درجة دكتوراه الفلسفة  ف  الخدمة االجتماعية للدارس  :منح بالموافقة عل  

 نةقرار اللج الموضوع االسم
 " فعالية برنامج للممارسة العامة للخدمة االجتماعية ف  تحقيق المساند  االجتماعية محمد حسن  احمد قاسم

 ألسر التالميذ المعاقين ذ نيا  بمدارس التعليم المجتمع  "
 مرتبة الشرف األول 

 
محمهههههههد حسهههههههن   / الخدمهههههههة االجتماعيهههههههة  للهههههههدارس مهههههههنح درجهههههههة دكتهههههههوراه الفلسهههههههفة فههههههه  علههههههه    .الموافقهههههههة :لقههههههههههههههههههههههههرارا

  الشرف األول  أحمد قاسم بمرتبة



 م01/8/2108يوم األربعاء الموافق   –م 2108 أغسطس( لشهر 282رقم ) الكليةمحضر إجتماع مجلس                                                                        

 مين المجلس  أ    
 م01/8/2108                                                            د./سلوى صالح الدين

- 4 - 

الخدمههههههة  مجههههههاالتالنظههههههر فهههههه  توصههههههية لجنههههههة الدراسههههههات العليهههههها والبحههههههوث بالموافقههههههة علهههههه  توصههههههية مجلههههههس قسههههههم  : العاشههههههرالموضههههههوع  
 :  ةللدارس الماجستير  ف  الخدمة االجتماعيةدرجة االجتماعية  بالموافقة عل  منح 

 قرار اللجنة الموضوع سماال
" فعالية برنامج للممارسة العامة للخدمة االجتماعية ف  تحقيق المساند  االجتماعية ألسر التالميذ  نه  نادي محمد عبد السالم

 ممتاز المعاقين ذ نيا  بمدارس التعليم المجتمع  "  

 
نهههههههه  نهههههههادي محمهههههههد عبهههههههد / ة فههههههه  الخدمهههههههة االجتماعيهههههههة للدارسههههههه تيرالماجسهههههههعلههههههه  مهههههههنح درجهههههههة  الموافقهههههههة :القههههههههههههههههههههههههرار

 بتقدير ممتاز.السالم 
 مجههههههاالتالنظههههههر فهههههه  توصههههههية لجنههههههة الدراسههههههات العليهههههها والبحههههههوث بالموافقههههههة علهههههه  توصههههههية مجلههههههس قسههههههم  : الحههههههادي عشههههههرالموضههههههوع 

 :  ةللدارس الماجستير  ف  الخدمة االجتماعيةدرجة الخدمة االجتماعية  بالموافقة عل  منح 
 قرار اللجنة الموضوع االسم

  ممتاز " السلو  الالتكيف  ألسر الطالو المعاقين ذ نيا ودور االخصائ  االجتماع  ف  التعام  معهم "   أمان  سعد محمد محبوو
محمههههههد محبههههههوو بتقههههههدير  أمههههههان  سههههههعدة / فهههههه  الخدمههههههة االجتماعيههههههة للدارسهههههه الماجسههههههتيرعلهههههه  مههههههنح درجههههههة  الموافقههههههة :القههههههههههههههههههههههههرار

 ممتاز.
 مجههههههاالتالنظههههههر فهههههه  توصههههههية لجنههههههة الدراسههههههات العليهههههها والبحههههههوث بالموافقههههههة علهههههه  توصههههههية مجلههههههس قسههههههم  :الثههههههان  عشههههههرالموضههههههوع 

 :  ةللدارس الماجستير  ف  الخدمة االجتماعيةدرجة الخدمة االجتماعية  بالموافقة عل  منح 
 قرار اللجنة الموضوع االسم

  ممتاز " فعالية خدمات الجمعيات اال لية المقدمة لألطفا  المصابين بالشل  الدماغ  "     بي مصطف  طي حميد
 بههههههي مصههههههطف  طههههههي حميههههههد  بتقههههههدير ة / فهههههه  الخدمههههههة االجتماعيههههههة للدارسهههههه الماجسههههههتيرعلهههههه  مههههههنح درجههههههة  الموافقههههههة :القههههههههههههههههههههههههرار

 ممتاز.
الدراسههههههات العليهههههها والبحههههههوث بالموافقههههههة علهههههه  توصههههههية مجلههههههس قسههههههم  النظههههههر فهههههه  توصههههههية لجنههههههة : الثالههههههث عشههههههرالموضههههههوع 

 :  ةللدارس ف  الخدمة االجتماعية الماجستير درجة الخدمة االجتماعية  بالموافقة عل  منح  مجاالت
 قرار اللجنة الموضوع االسم

  ممتاز الجود  بمدارس التعليم األساس " " المعوقات الت  تواجي األخصائ  االجتماع  كعضو ف  فريق عم  أية محمد عبد العاط   محمد
أيهههههههة محمهههههههد عبهههههههد العهههههههاط   محمهههههههد ة / فههههههه  الخدمهههههههة االجتماعيهههههههة للدارسههههههه الماجسهههههههتيرعلههههههه  مهههههههنح درجهههههههة  الموافقهههههههة :القههههههههههههههههههههههههرار

 بتقدير ممتاز.
توصهههههههية مجلهههههههس قسهههههههم النظهههههههر فههههههه  توصهههههههية لجنهههههههة الدراسهههههههات العليههههههها والبحهههههههوث بالموافقهههههههة علههههههه   : الرابهههههههع عشهههههههرالموضهههههههوع 

 :  ةللدارس ف  الخدمة االجتماعية الماجستير درجة الخدمة االجتماعية  بالموافقة عل  منح  مجاالت
 قرار اللجنة الموضوع االسم

  ممتاز " المشكالت االجتماعية الت  تواجي مرض  القلو ودور الخدمة االجتماعية ف  التخفيف منها  " انتصار محمد كما  الدين ريا 
انتصههههههار محمههههههد كمهههههها  الههههههدين ريهههههها  ة / فهههههه  الخدمههههههة االجتماعيههههههة للدارسهههههه الماجسههههههتيرعلهههههه  مههههههنح درجههههههة  الموافقههههههة :القههههههههههههههههههههههههرار

 بتقدير ممتاز.
النظههههههر فهههههه  توصههههههية لجنههههههة الدراسههههههات العليهههههها والبحههههههوث بالموافقههههههة علهههههه  توصههههههية مجلههههههس قسههههههم  : الخههههههامس عشههههههرالموضههههههوع 

 :  ةللدارس ف  الخدمة االجتماعية الماجستير درجة ة  بالموافقة عل  منح الخدمة االجتماعي مجاالت
 قرار اللجنة الموضوع االسم

  ممتاز " فعالية لجان الجوالة ف  تنمية المسئولية االجتماعية لدي الشباو الجامع  من منظور الخدمة االجتماعية " ايمان عيد ربيع قاسم
ايمهههههههان عيهههههههد ربيهههههههع قاسهههههههم بتقهههههههدير ة / فههههههه  الخدمهههههههة االجتماعيهههههههة للدارسههههههه الماجسهههههههتيرعلههههههه  مهههههههنح درجهههههههة  الموافقهههههههة :القههههههههههههههههههههههههرار

 ممتاز.
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الخدمة  طرقالنظر ف  توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة عل  توصية مجلس قسم  :عشر السادسالموضوع 
 :  ةللدارس   الخدمة االجتماعيةدكتوراه الفلسفة  فدرجة االجتماعية  بالموافقة عل  منح 

 قرار اللجنة الموضوع االسم

 سليم نشوى  محمد أبو يحي  محمد
 استخدام المدخ  التنظيم  البيئ  ف  خدمة الجماعة و تنمية مهارات التطوع

 مرتبة الشرف األول  لدى الشباو

 

نشهههههههوى  محمهههههههد /   ةللدارسههههههه سهههههههفة فههههههه  الخدمهههههههة االجتماعيهههههههة دكتهههههههوراه الفلمهههههههنح درجهههههههة علههههههه   الموافقهههههههة :القههههههههههههههههههههههههرار
 بمرتبة الشرف األول . أبو يحي  محمد

الخدمة االجتماعية   طرقالنظر ف  توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة عل  توصية مجلس قسم  :عشر السابعالموضوع 
 :  ةللدارس لخدمة االجتماعيةدكتوراه الفلسفة  ف  ادرجة بالموافقة عل  منح 
 قرار اللجنة الموضوع االسم

 رشا عبد الهادي زكريا أحمد
استخدام العالج المعرف  السلوك  مع أسر األطفا  ذوي صعوبات التعلم للتخفيف من حد  

 المشكالت االجتماعية ألطفالهم
 مرتبة الشرف األول 

 
رشهههههها عبههههههد الهههههههادي /   ةللدارسهههههه دكتههههههوراه الفلسههههههفة فهههههه  الخدمههههههة االجتماعيههههههة مههههههنح درجههههههة علهههههه   الموافقههههههة :القههههههههههههههههههههههههرار

 بمرتبة الشرف األول . زكريا أحمد

بالموافقة عل    التنمية والتخطيطالنظر ف  توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة عل  توصية مجلس قسم  : عشر الثامنالموضوع 
 :  ةللدارس لخدمة االجتماعيةف  ا الماجستير درجة منح 

 قرار اللجنة الموضوع االسم

 سمر عزت احمد عبد العليم

 

 " مؤشرات تخطيطية لتفعي  الخدمات المقدمة من مشروع حماية المرأ   
 ف  تحقيق التمكين االجتماع  للمرأ  المعنفة "

 ممتهههههههاز

 

سهههههههمر عهههههههزت أحمهههههههد عبهههههههد  ة / فههههههه  الخدمهههههههة االجتماعيهههههههة للدارسههههههه  سهههههههتيرالماجدرجهههههههة مهههههههنح علههههههه    .الموافقهههههههة القههههههههههههرار :  
 بتقدير ممتاز.   العليم

بالموافقة   التنمية والتخطيطالنظر ف  توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة عل  توصية مجلس قسم  : عشر التاسعالموضوع 
 :  ةللدارس ف  الخدمة االجتماعية الماجستير درجة عل  منح 

 قرار اللجنة الموضوع االسم
 جيد جدا    ماعية  لح  المشكالت المجتمعيةتقييم كفاء  أجهز  االدار  المحلية ف  استخدام المهارات االجت امير  مسعد محمد عشيري

 

 د عشههههههيرياميههههههر  مسههههههعد محمهههههه ة / فهههههه  الخدمههههههة االجتماعيههههههة للدارسهههههه  الماجسههههههتيردرجههههههة مههههههنح علهههههه    .الموافقههههههة القههههههههههههرار :  
 .جيد جدا  بتقدير 

 
 
 

الخدمة االجتماعية  طرقالنظر ف  توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة عل  توصية مجلس قسم :  العشرونالموضوع 
 غاد  عبد اللطيف أمين عبد الو او /  الدارسةالمقدمة من  الدكتوراهتشكي  لجنة المناقشة والحكم عل  رسالة بالموافقة عل  

وتتكون لجنة المناقشة والحكم من  "سهامات مدخ  التشبي  ف  تفعي  المشاركة المجتمعية بالمنظمات غير الحكومية إبعنوان  " 
  -الساد  األساتذ :

 ورئيسا  مناقشا   جامعة الفيوم -كلية الخدمة االجتماعية -أستاذ تنظيم المجتمع المتفرغ د/ عون  محمود توفيق قنصوه .أ

 مشرفا   جامعة الفيوم -كلية الخدمة االجتماعية -أستاذ خدمة الفرد المتفرغ  ت زيدان خلي د/ عرفا .أ

  مناقشا   جامعة بن  سويف -كلية الخدمة االجتماعية التنموية -أستاذ ورئيس قسم تنظيم المجتمع د/ محمد عرفات عبد الواحد .أ
 غاد  عبد اللطيف أمين عبد الو او   لدارسة /ا المقدمة من الدكتوراهلحكم عل  رسالة تشكي  لجنة المناقشة واعل   الموافقة :هههرارالقههههههه
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النظهههههههر فههههههه  توصهههههههية لجنهههههههة الدراسهههههههات العليههههههها والبحهههههههوث بالموافقهههههههة علههههههه  توصهههههههية  : العشهههههههرون الحهههههههادى و الموضهههههههوع 
تشهههههههههكي  لجنهههههههههة المناقشهههههههههة والحكهههههههههم علههههههههه  رسهههههههههالة بالموافقهههههههههة علههههههههه   طهههههههههرق الخدمهههههههههة االجتماعيهههههههههة مجلهههههههههس قسهههههههههم 

بعنهههههههوان " إسههههههههامات طريقهههههههة خدمهههههههة الجماعهههههههة فههههههه  الدارسهههههههة /  الهههههههة ممهههههههدوح ربيهههههههع لبيهههههههو المقدمهههههههة مهههههههن  لماجسهههههههتيرا
تنميههههههههة المهههههههههارات الحياتيههههههههة لطالبههههههههات التعلههههههههيم الفنهههههههه  الثههههههههانوي " وتتكههههههههون لجنههههههههة المناقشههههههههة والحكههههههههم مههههههههن السههههههههاد  

 -األساتذ :
 مشرفا  ورئيسا   كلية الخدمة االجتماعية جامعة الفيوم -مة االجتماعية السابقأستاذ خدمة الجماعة و رئيس قسم طرق الخد أ. د/ عاد  محمود مصطف 

 مناقشا   .جامعة الفيوم -كلية الخدمة االجتماعية –بقسم طرق الخدمة االجتماعية أستاذ خدمة الجماعة   أ. د/ نادية عبد العزيز محمد

  مناقشا   جامعة بن  سويف -كلية الخدمة االجتماعية التنموية -ئيس قسم خدمة الجماعةأستاذ خدمة الجماعة المساعد و ر  أ. د/  نداوي عبد الال   حسن
  الة ممدوح ربيع لبيولدارسة / ا المقدمة من الماجستيرتشكي  لجنة المناقشة والحكم عل  رسالة عل   الموافقة :هههرارالقههههههه

العليههههههها والبحهههههههوث بالموافقهههههههة علههههههه  توصهههههههية مجلهههههههس النظهههههههر فههههههه  توصهههههههية لجنهههههههة الدراسهههههههات  :والعشهههههههرون الثهههههههان الموضهههههههوع 
ابتسههههههام محمههههههود عبههههههد المههههههول  للدارسههههههة /  الههههههدكتوراه تسههههههجي  رسههههههالة علهههههه  الخدمههههههة االجتماعيههههههة  بالموافقههههههة  مجههههههاالتقسههههههم 

بعنههههههوان : " الممارسهههههههة العامهههههههة للخدمهههههههة االجتماعيهههههههة فههههههه  التخفيههههههف مهههههههن حهههههههد  المشهههههههكالت االجتماعيهههههههة لمرضههههههه  البههههههههاق حامهههههههد 
   -الساد  األساتذ :ا شراف من وتتكون  يئة  "

 مشرف رئيس  جامعة الفيوم            -كلية الخدمة االجتماعية  -قسم مجاالت الخدمة االجتماعيةب أستاذ مشير  محمد شعراوي /أ.د

 مشرف ثان جامعة الفيوم  –وعميد كلية التمري  طو الأستاذ االمرا  الجلدية بكلية  طال  أحمد عبد الرحيم /أ.د
 

الموافقههههههههة علهههههههه  الموضههههههههوع وا شههههههههراف وتسههههههههجي  رسههههههههالة الههههههههدكتوراه  للدارسههههههههة / ابتسههههههههام محمههههههههود عبههههههههد  :هههرارالقههههههه
 دالمول  حام

النظر ف  توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة عل  توصية مجلس قسم مجاالت الخدمة  والعشرون : الثالثالموضوع 
بعنوان : " فعالية برنامج التدخ  للدارسة / سماح محمد احمد دسوق  ي  رسالة الماجستير  تسجاالجتماعية  بالموافقة عل  

وتتكون  يئة ا شراف من الساد   المهن  للخدمة االجتماعية لتنمية وع  الشباو بالمشكالت االجتماعية للمتزوجين حديثا  "
   -األساتذ :

 مشرف رئيس  جامعة الفيوم –كلية الخدمة االجتماعية -خدمة االجتماعية  األستاذ بقسم مجاالت ال   أ. د/  محمود فتح  محمد

 مشرف ثان جامعة الفيوم –كلية الخدمة االجتماعية -بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية  مدرس   صباح حسن عل   /د
 

 ماح محمد أحمد دسوق سللدارسة /   الماجستيررسالة  الموضوع وا شراف وتسجي عل   الموافقة :هههرارالقههههههه

قسههههم  مجلههههستوصههههية  علهههه  النظههههر فهههه  توصههههية لجنههههة الدراسههههات العليهههها والبحههههوث بالموافقههههة  والعشههههرون: الرابههههعالموضههههوع 
   مد فتر  القيد والتسجي  وفقا  لتقرير ا شراف للدارس :طرق الخدمة االجتماعية بالموافقة عل  

 حظاتمال تاريخ التسجي  القسم الدرجة االسهههههههههم م

 ماجستير عمرو فاخر محمد عباس 0
طرق الخدمة 
 االجتماعية

23/8/2101 
 2108/ 8/ 23المد االو  اعتبارا من  

 2109/ 8/ 22ينته  ف  
 

إعتبههههههههارا  مههههههههن   ههههههههان  محمههههههههد خليهههههههه  سههههههههالمللههههههههدارس /  علهههههههه  مههههههههد فتههههههههر  القيههههههههد والتسههههههههجي  الموافقههههههههة :هههرارالقههههههه
 . 22/8/2109ينته   ف   23/8/2108
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النظر ف  توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة عل  توصية مجلس قسم التنمية والتخطيط والعشرون:   الخامسالموضوع 
بنفس الموضوع السابق وتغيير ا شراف علما  بأن  الدارس / مصطف  السيد محمد مصطف بالموافقة عل  إعاد   قيد و تسجي  

مسج  بدرجة الماجستير بعنوان " التخطيط  دار  األزمات لتحقيق التنمية  2107/  00 / 01الدارس قد تم شطو قيده ف  
 المستدامة " واقترح مجلس القسم  يئة ا شراف من الساد  : 

صالح أحمد  اشمأ. د/   جامعة الفيوم -كلية الخدمة االجتماعية   -أستاذ بقسم التنمية والتخطيط    مشرف رئيس  

  مشرف ثان جامعة الفيوم -كلية الخدمة االجتماعية   -مدرس بقسم التنمية والتخطيط  ند / السيد عل  عثما
إعههههههاد   قيههههههد و تسههههههجي  الههههههدارس / مصههههههطف  السههههههيد محمههههههد مصههههههطف  بههههههنفس الموضههههههوع علهههههه   الموافقههههههة :هههرارالقههههههه

   والموافقة عل  لجنة ا شراف المقترحة .  السابق وتغيير ا شراف
 للدراسات العليا. 2108إعتماد جدو  إختبارات دور سبتمبر  العشرون : و  السادسالموضوع 

  للدراسات العليا 2108إعتماد جدو  إختبارات دور سبتمبر  :هههرارالقههههههه
 

 

 موضوعات خاصة بلجنة شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  (4)
لمجتمههههههع وتنميههههههة البيئههههههة بشههههههأن الموافقههههههة النظههههههر فهههههه  توصههههههية لجنههههههة شههههههئون خدمههههههة ا:   والعشههههههرون السههههههابعالموضههههههوع 

علهههههههه  القيههههههههام برحلههههههههة ألعضههههههههاء  يئههههههههة التههههههههدريس ومعههههههههاونيهم والعههههههههاملين بالكليههههههههة وأسههههههههر م ألحههههههههد معههههههههالم 
 الفيوم السياحية بعد التنسيق مع كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم .

 .معاونيهم والعاملين بالكلية وأسر م القيام برحلة ألعضاء  يئة التدريس و عل   الموافقة ههههرار :ههالقههههههه
 

  ما يستجد من أعمال (1)
إعتمههههههاد نتيجههههههة درجههههههة البكههههههالوريوس فهههههه  الخدمههههههة االجتماعيههههههة  بنظههههههام التعلههههههيم المفتههههههوح : والعشههههههرون   الثههههههامنالموضههههههوع 

  2108)طالو جامعة الفيوم( دور يوليو 
 2108لخدمة االجتماعية  بنظام التعليم المفتوح )طالو جامعة الفيوم( دور يوليو إعتماد نتيجة درجة البكالوريوس ف  ا ههههرار :ههالقههههههه

إعتمههههههاد نتيجههههههة درجههههههة البكههههههالوريوس فهههههه  الخدمههههههة االجتماعيههههههة  بنظههههههام التعلههههههيم المفتههههههوح  :والعشههههههرون   التاسههههههعالموضههههههوع 
  2108( دور يوليو بن  سويف)طالو جامعة 

 2108( دور يوليو بن  سويفالبكالوريوس ف  الخدمة االجتماعية  بنظام التعليم المفتوح )طالو جامعة إعتماد نتيجة درجة  ههههرار :ههالقههههههه
إعتمههههههههاد نتيجههههههههة درجههههههههة البكههههههههالوريوس فهههههههه  الخدمههههههههة االجتماعيههههههههة  بنظههههههههام التعلههههههههيم المفتههههههههوح  :  الثالثههههههههونالموضههههههههوع 

  2108( دور يوليو المنيا)طالو جامعة 
 2108( دور يوليو المنيايجة درجة البكالوريوس ف  الخدمة االجتماعية  بنظام التعليم المفتوح )طالو جامعة إعتماد نت ههههرار :ههالقههههههه

فهههههه  الطلههههههو المقههههههدم  مههههههن الطالههههههو/ محمههههههد ناصههههههر محمههههههد محمههههههد عاشههههههور  النظههههههر : الثالثههههههون  الحههههههادي و الموضههههههوع 
بهههههههو  تحويلهههههههي إلههههههه  بشهههههههأن قالكليهههههههة المتوسهههههههطة  -المقيهههههههد بهههههههالمجمع التكنولهههههههوج  المتكامههههههه  بالسهههههههالم

  انتساو واستثنائي من شرط التوزيع الجغراف  . -كلية الخدمة االجتماعية 
إلههههههه  كليهههههههة الخدمهههههههة    الطالهههههههو/ محمهههههههد ناصهههههههر محمهههههههد محمهههههههد عاشهههههههور  قبهههههههو  تحويههههههه  علههههههه   الموافقهههههههة القهههههههههههههرار :

مهههههههههن شهههههههههرط واسهههههههههتثنائي  2109/ 2108جامعهههههههههة الفيهههههههههوم  بالعهههههههههام الجهههههههههامع   انتسهههههههههاو  -االجتماعيهههههههههة 
 التوزيع الجغراف  .
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المقيهههههد  بكليهههههة   مهههههود  محمهههههد أحمهههههد يهههههونس / ةفههههه  الطلهههههو المقهههههدم  مهههههن الطالبهههههالنظهههههر والثالثهههههون :  الثهههههان الموضهههههوع 

إلهههههههه  كليههههههههة الخدمههههههههة  ابشههههههههأن قبههههههههو  تحويلهههههههههجامعههههههههة بنهههههههه  سههههههههويف   –الخدمههههههههة االجتماعيههههههههة التنمويههههههههة 
لظروفههههههها المرضههههههية حيههههههث إنههههههها تعههههههان  مههههههن  نظههههههرا  مههههههن شههههههرط التوزيههههههع الجغرافهههههه   ااالجتماعيههههههة واسههههههتثنائه

 مر  مزمن )الذئبة الحمراء(.
مههههههههود  محمههههههههد أحمههههههههد يههههههههونس  المقيههههههههد  بكليههههههههة الخدمههههههههة  / علهههههههه  قبههههههههو  تحويهههههههه  الطالبههههههههة  الموافقههههههههة القهههههههههههههرار :

نظههههههرا  لظروفههههههها مههههههن شههههههرط التوزيههههههع الجغرافهههههه   اسههههههتثنائها  و جامعههههههة بنهههههه  سههههههويف  –االجتماعيههههههة التنمويههههههة 
 . المرضية

قبههههههو  الطههههههالو الحاصههههههلين علهههههه  بكههههههالوريوس الرعايههههههة االجتماعيههههههة بنظههههههام التعلههههههيم  بشههههههأنوالثالثههههههون :  الثالههههههثالموضههههههوع 
علههههههه  أن ال لهههههههدعم العمههههههه  المهنههههههه  والهههههههوظيف  لههههههههم بهههههههالمجتمع بالكليهههههههة دبلوم الدراسهههههههات العليههههههها بهههههههالمفتهههههههوح 

 الماجستير والدكتوراه .مرحلت  ستكما  إيحق للطالو 
علهههههههه  قبههههههههو  الطههههههههالو الحاصههههههههلين علهههههههه  بكههههههههالوريوس الرعايههههههههة االجتماعيههههههههة بنظههههههههام التعلههههههههيم  الموافقههههههههة هههرار :القهههههههههه

الماجسههههههههتير مرحلتهههههههه  سهههههههتكما  إالمفتهههههههوح بههههههههدبلوم الدراسهههههههات العليهههههههها بالكليههههههههة علههههههه  أن ال يحههههههههق للطالههههههههو 
 وذل  لدعم العم  المهن  والوظيف  لهم بالمجتمع. والدكتوراه 

مهههههههن  األسهههههههتاذ الهههههههدكتور / وكيههههههه  الكليهههههههة لشهههههههئون الدراسهههههههات   ةالمقدمههههههه المهههههههذكر بشهههههههأن ون : والثالثههههههه الرابهههههههعالموضهههههههوع 
للعهههههههام الجهههههههامع   للدراسهههههههات العليههههههها ببهههههههرامج الدراسهههههههات العليههههههها  التقهههههههدمالعليههههههها والبحهههههههوث  بشهههههههأن مهههههههد فتهههههههر  

نظههههههههههههرا   م30/8/2108بههههههههههههدال  مههههههههههههن  م01/9/2108حتهههههههههههه  يههههههههههههوم السههههههههههههبت الموافههههههههههههق   2109/ 2108
تاحهههههههة الفرصهههههههة لههههههههم للتقهههههههدم لفتهههههههر  األجهههههههازات الخا صهههههههة باألعيهههههههاد وذلههههههه  لصهههههههالح أبنائنههههههها مهههههههن الدارسهههههههين وا 

 بالدراسات العليا .
 2108مهههههههد فتهههههههر  التقهههههههدم للدراسهههههههات العليههههههها ببهههههههرامج الدراسهههههههات العليههههههها  للعهههههههام الجهههههههامع  علههههههه  الموافقهههههههة  القهههههههههههههرار :

نظهههههههههههرا  لفتهههههههههههر   م30/8/2108م بهههههههههههدال  مهههههههههههن 01/9/2108حتههههههههههه  يهههههههههههوم السهههههههههههبت الموافهههههههههههق   2109/
 .األجازات الخاصة باألعياد

 الحادية عشر ظهرا  ولما لم يستجد من أعما  إنته  االجتماع  ف  تمام الساعة 

 لساجملرئيس عميد الكلية و  القائم بعمل                              جملس الكلية                                                                       أمني                              
  

 ( زينب معوض الباهي)أ.د./                                                                                                            )د./ سلوى صالح الدين(        
 


